Openingstijden

Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30
uur en op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Welkom.

Alle informatie over onze
fysiotherapeutische praktijk

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken?
Bel dan: 0313 - 415078

(bij voorkeur tussen 8.30 en 12.30 uur)
Afmelden

Indien een afspraak niet kan worden nagekomen,
dient deze 24 uur van tevoren worden afgezegd. An-

ders zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in

Trainen onder supervisie van speciaal opgeleide

fysiotherapeuten en met behulp van moderne
trainingsapparatuur.

rekening te brengen.
Eigendommen

Fysioplein 9 stelt zich niet aansprakelijk voor verlies,
beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Lomar Sportvilla

Diëtiste

Sportvilla Lomar. Wij bieden hier beweegprogramma’s

Internet: www.dejuistelijn.nl

Onze praktijk is een samenwerking aangegaan met
aan voor diabetici, patiënten tijdens en na oncologische

Petra Wilting

behandeling en kinderen met overgewicht of een beperking. Deze activiteiten vinden plaats in Sportvilla Lomar.
Op deze locatie kunt u ook terecht voor individuele her-

steltrainingen na bijvoorbeeld sportblessures. Verder

kan er een gangbeeldanalyse gemaakt worden met
schoenadvies en mogelijkheid tot het aanmeten van
zooltjes. Dit alles onder supervisie van speciaal op-

geleide fysiotherapeuten en met behulp van moderne
trainingsapparatuur.

Ericaplein 9
6951 CP Dieren
0313 - 415078

www.fysioplein9.nl

•
•
•
•
•
•
•

fysiotherapie
kinderfysiotherapie
oedeemfysiotherapie
oncologiefysiotherapie
manuele therapie
acupunctuur
sport-medische training

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. De fysiotherapeu-

ten die bij ons werkzaam zijn, staan dan ook gere-

gistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.
Vanzelfsprekend zijn wij Big-geregistreerd. Vanaf
2010 is onze praktijk HKZ gecertificeerd.
Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo
goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie

bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens
van toepassing.
Hygiëne

Nieuwe aanmeldingen

Wij vragen u voor iedere behandeling een grote badhand-

Zorgverzekering

keringsgegevens, identiteitsbewijs, personalia zoals

dat u uw persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

verzekering en telt niet mee met het verplichte eigen

Bij aanmelding zal gevraagd worden naar uw verzegeboortedatum en indien van toepassing de verwijs-

doek of laken mee te nemen. Verder gaan wij ervan uit

brief. Het is belangrijk dat u aangeeft om welke klach-

ten het gaat en of u behandeld moet worden door een

Behandelmogelijkheden:

Directe toegankelijkheid

Algemene fysiotherapie

Voet- en loopanalyse

Kinderfysiotherapie

Fitheidscan

Oedeemfysiotherapie

Beweegprogramma’s:

Manuele Therapie

- Diabetes Mellitus

Acupunctuur

- Begeleiding van

iedereen kan rechtstreeks contact opnemen met ons
voor een screening. Tijdens deze screening zal de

fysiotherapeut beoordelen of er een indicatie is voor
fysiotherapie of dat u eerst contact moet opnemen
met uw huisarts.

Osteopathie

oncologiepatiënten

Voor ‘aan huis behandeling’ is veelal een verwijzing

Handtherapie

- Fitkids

Behandeling van

- Kniegroep

contact opnemen met een arts.

CTS-klachten

- Heupgroep

nodig, met een chronische indicatie moet u altijd eerst

risico.

Uitzonderingen zijn:

gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk,

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende

- Fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar.

- Fysiotherapie bij chronische indicaties wordt vanaf
de 13e behandeling uit de basisverzekering vergoed,
in 2012 vanaf de 21e behandeling.
Rekening

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met alle
grote verzekeraars. Dit betekent voor u dat onze re-

keningen rechtstreeks naar de zorgverzekering gaan

(met uitzondering van FBTO). Bent u niet, of onvoldoende, verzekerd voor fysiotherapie? Dan ontvangt
u van ons of via de zorgverzekering een nota. Wij
factureren per kalendermaand.

